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B İ R İ N C İ MAJ)J)E — 1 ağustos sene 1914 tarihinden 20 teşrinisani sene 1922 ta
rihine kadar geçen müddet zarfında askerî veya siyasi mahiyeti haiz ceraimdeıı ve
Lozan Sulh. muahedenamesine vazıülimza ecnebi bir Devlete veya tebaasına her
hangi bir muavenet filinden veyahut bu kabîl ceraime bedihi bir surette mürtebit
bilcümle cinayet ve cünha efalinden maznun ve mahkûm olupta Türkiye'de ikamet
eden veya ikamet etmiş olan veyahut! Lozan muahedesi mucibince Türkiye'den ayrı
lan ara/i ahalisinden bulunan kâfl'ei eşhas ile mezkûr 20 teşrinisani 1922 tarihinden
mukaddem Türkiye'de ika edilen aynı mahiyeti haiz cürümlerden maznun ve mah
kûm bulunan Düveli mezkûre tebaası haklarında affi umumî ilân edilmiştir.
İ K İ N C İ MADDE — Mudanya mukavelenamesi mucibince Düveli itilâfiye ordu
larının mevcudiyeti tanınmış olan menatıkta 20 teşrinisani sene 1922 tarihinden
sonra Düveli mezkûre ordularına hidematı gayri müselleha ifa etmiş olan kesan af
fı umumiden müstefit olacaklardır.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Lozan muahedenamesine merbut affi umumî beyanname
protokolünde isüh'daf edilen yüz elli şahıs işbu aften müstesnadır.
DÖRDÜNCÜ MADDE — işbu kamın tarihi neşrinden itibaren mer'idir. Ancak
24 temmuz sene 1923 tarihli affi umumî beyannamesi mucibince Türkiyeye karşı
taahhüdatını ifa etmiyen Devletler tebaası hakkında işbu kanunun hükmü Düveli
mezkûrenin taahhütlerini ifa etmelerini mütaakıp tatbik olunacaktır.
BEŞİNCİ MADDE — Mevaddı sabıkanın dairei şümulünden hariç olup istik
lâl mehakimi tarafından mahkûm edilen bilcümle ceraimi âdiye ashabı ile bunla
rın sebebi mahkûmiyetleri olan fiilde aslen ve feran methaldar olarak elyevn
maznun veya mehakimi umumiye ve Divavam harplerce mahkûm bulunalar dahi iş
bu affi umumiden istifade ederler.
ALTINCI MADDE — işbu kanunun icrayi ahkâmına Adliye ve Müdafaai Millive vekilleri memurdur.
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